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إقتصاد
عصام شلهوب

القمح والبيض تعرّضا لمتاعب وصعوبات

خطوات متعثرة الستعادة األمن الغذائي

منذ  17ترشين االول املايض ،بدأت االوضاع االقتصادية مرحلة انهيارها وهي
تتواىل فصوال مع انفالت سعر الرصف من عقاله .ارتفعت اسعار السلع بشكل
رسيع وجنوين ،ما ادى اىل تعرث االمن الغذايئ يف لبنان .تم خالل االجتامعات
التي عقدتها الحكومة وضع خطة طوارىء لتوفري السلع الغذائية واالستهالكية
الرضورية ،كالقمح واملحروقات واالدوية

بالتنسيق والتعاون بني وزارات االقتصاد والتجارة
والزراعة ،متت متابعة االسواق لجهة ارتفاع
االسعار واالحتكار ،ومن اجل توفري املنتجات
الغذائية للمستهلكني باسعار مناسبة ،لكن من

دون جدوى .وقد تعرضت سلعتان اساسيتان
لالمن الغذايئ هام القمح والفروج ملتاعب
وصعوبات.
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موىس فريجي اكد

لـ"االمن العام" ان بيض املائدة ولحم الدواجن
تباع من املزارع باقل من سعر الكلفة بنسبة
 20اىل  ،%30وان التهريب والغش يف االسترياد
عامالن هزا القطاع وسببا له خسائر فادحة.
رئيس نقابة الصناعات الغذائية وعضو تجمع
املطاحن يف لبنان احمد حطيط نفى وجود
تكتل احتكاري النه مع وجود  14مطحنة
باتت املنافسة رشسة ،مؤكدا انه لوال الدعم
الذي يقدم حاليا الرتفع سعر القمح والطحني
اىل مستويات عالية.

فريجي :نبيع بأقل من الكلفة
واملزارع هو الخاسر االكبر

■ تتفاوت اسعار كرتونة بيض املائدة بني
مركز بيع وآخر ،علام ان هذه املادة تدخل
ضمن اولويات السلة الغذائية للمستهلك.
ملاذا هذا التفاوت يف االسعار؟
□ ال يزال املزارع يبيع بيض املائدة ولحم
الدواجن باقل من سعر الكلفة بنسبة 20
اىل  ،%30اما تفاوت االسعار بني محل
تجاري وسوبرماركت ،فهو امر غري مقبول
عىل االطالق .يتقاىض املزارع مثن صندوق
البيض الذي يحتوي عىل  12كرتونة 16
دوالرا .اي ان سعر الكرتونة نحو  6االف
لرية ،وهي تباع يف بعض املحالت بني 7
و 8االف لرية .مثة من يبيعها باسعار عالية
لزيادة ارباحه كبعض السوبرماركات .هذا
التفاوت يف االسعار هو من مسؤولية وزارة
االقتصاد التي من واجبها مراقبة الفواتري
واالسعار وتحديدا نسبة الربح الذي
يرتاوح بني  10و .%15عندما تتم املراقبة
بشكل دقيق ميكن لجم االسعار .املزارع
هو الخارس االكرب النه يبيع باقل من سعر
الكلفة ،علام ان عنارص االنتاج تستورد من
الخارج وبنسبة .%80
■ ما هي االسباب التي تدفع املزارع اىل
البيع باقل من سعر الكلفة؟
□ التهريب املستمر من سوريا بال انقطاع.
اقفل قسم كبري من املزارع التي تنتج البيض
بسبب الخسائر املتواصلة منذ  3سنوات.
علام ان سعر كرتونة البيض يف سوريا تصل
اىل  8دوالرات ،وسبب ذلك عدم متكنهم
من توزيع االنتاج الفائض ،وهو محصور بني
وادي النصارى ودمشق ومحيطها.
■ ما هي كمية البيض املهربة من سوريا
اىل لبنان؟
□ ال املك رقام دقيقا ،لكن انتاجنا تدىن اىل
نحو  %60عام كان عليه سابقا ،يعني ان

رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موىس فريجي.

 %40من انتاج البيض
يدخل من سوريا بواسطة
التهريب
هناك  %40من االنتاج يدخل تهريبا من
سوريا .لهذا السبب تتدىن االسعار بشكل
مستمر.
■ ما هو الحل؟
□ قمنا بكل ما يتطلبه االمر للمحافظة
عىل هذا القطاع ،وراجعنا وزاريت الزراعة
واالقتصاد واملديرية العامة للجامرك ،لكننا
مل نتوصل اىل حل.
■ هل هناك قرار سيايس؟

□ ال اعتقد ،اال اذا كان غض الطرف يرتبط
بالسياسة .علام ان التهريب قائم منذ
فرتة طويلة والسباب عدة تتعلق بالقوانني
السورية او بهدف تحقيق االرباح.
■ ماذا عن عملية االحتكار؟
□ ال وجود لالحتكار يف هذا القطاع،
نظرا اىل انتشار مئات املزارعني يف كل
لبنان وخصوصا يف منطقة البقاع .االسعار
املتداولة وعمليات التهريب هي الشاهد
عىل ذلك.
■ وعن لحم الفروج؟
□ صناعة الدواجن سجلت نقلة نوعية
بعدما متكنت من تحقيق االكتفاء الذايت،
خصوصا عندما كانت هذه الصناعة محمية
مبقدار  .%105لكن بعد خفض رسم
الحامية اىل  %70عام  2000وخفض الرسم
الجمريك عىل الفروج الكامل املستورد
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عىل مقطعاته اىل  %20وبسبب عمليات
غش اؤكد عليها ،دخل اىل السوق اللبنانية
لحم صدر الدجاج (فيليه) وهو من انتاج
الربازيل واوكرانيا من طريق دولتي االمارات
واالردن فاعتربوه انتاجا وطنيا ،وبالتايل تم
اعفاؤه من الرسم الجمريك مبوجب اتفاقية
املنطقة العربية الحرة ،بينام هو انتاج
برازييل املنشأ يتم تغيري غالفه للحصول عىل
شهادة املنشأ العربية املوحدة بطريقة غري
رشعية ،وقد نتج من ذلك توقف  %30من
مريب الفروج يف لبنان .راجعنا كل املعنيني
وخصوصا مديرية الجامرك العامة ،لكننا مل
نتوصل اىل نتيجة السباب ال تزال مجهولة،
عىل الرغم من تبيان الحق القانوين مبوجب
املادة  26من االتفاقية الجمركية التي
تخضع التفاقية التبادل التجاري والتي
تسمح بوضع الرسم الجمريك عىل املنتج
الذي تحوم حوله الشبهة يف مصدر انتاجه.
لكن السياسة كان لها الدور الكبري يف عدم
التوصل اىل نتيجة .علام ان كل االنتاج

الزراعي اللبناين املصدر اىل الدول العربية
متارس عليه كل انواع املخالفات ،لكن
املسؤولني اللبنانيني مل يحركوا ساكنا.
■ كيف ترى الحل ملشكلة صناعة الفروج
والبيض؟
□ الحل بسيط جدا ويكمن يف تشديد الرقابة
عىل الحدود الربية مع سوريا ملنع التهريب،
واعتامد مبدأ حامية االنتاج الوطني ،ورفع
النسبة املئوية للتعرفة الجمركية عىل لحم
الفروج املستورد ومقطعاته .كذلك منع
استرياد لحوم الدواجن ومصنعات هذه
اللحوم من الدول العربية كون منشأها
غري عريب وكونها تدخل بطريقة الغش
واالحتيال ،مستفيدة من اتفاقية املنطقة
العربية الحرة.
■ طالبت بالغاء االتفاقيات التجارية
للخروج مام نحن فيه ليس عىل صعيد
صناعة الفروج والبيض ،بل عىل صعيد كل

حطيط :لوال الدعم الرتفع سعر
الطحني الى مستويات كبيرة

■ االمن الغذايئ مهدد وهناك اصابع
اتهام توجه اليكم بانكم تشكلون "كارتيل"
للتحكم مبادة القمح ،هل هذا صحيح؟
□ يف لبنان  14مطحنة ،اثنتان منهام اقفلتا
ابوابهام .لو كان هناك "كارتيل" لتأمنت
االرباح ومنعت تاليا اغالق اي مطحنة
منها .مع وجود  14مطحنة ،املنافسة رشسة
للمحافظة عىل وجودها .املطاحن مل تتمكن
من تأمني مخزون القمح املطلوب نظرا اىل
قيامها باعتامد البيع بالدين اىل االفران ،ما
افقدها القدرة عىل امتالك املال الالزم لتوفري
مثن بواخر القمح املشرتاة .كل مطحنة
تخاف اليوم من خسارة سوق بيعها ،لذلك
ال تستطيع االتفاق ال عىل السعر وال عىل

الكمية وال عىل عمليات البيع .كل مطحنة
لها تخصص معني ،منها لطحني املعجنات
والكعك ومنها للخبز العريب ومنها للخبز
االفرنجي والحلويات.

■ ما هو واقع قطاع القمح اليوم؟
□ قطاع املطاحن يستورد  600الف طن من
القمح ،ومنذ ان وضع مرصف لبنان صيغة
الدعم لسعر الدوالر ونحن نواجه بعض
الصعوبات .هذا الوضع منعنا من تخزين
كمية من القمح تكفي بحسب تعميم
وزارة االقتصاد اربعة اشهر .كل البواخر التي
تصل اىل املرفأ تنتظر نحو  15يوما لتفريغ
حمولتها ،ما يضطرها اىل دفع غرامات تأخري

االنتاج الزراعي ،ملاذا؟ وهل يحقق االكتفاء
الذايت؟
□ االتفاقيات التجارية املعمول بها سمحت
بتدفق منتجات مدعومة من بلدان املنشأ
زاحمت االنتاج املحيل ،ما ادى اىل اقفال
صناعات عدة ،وتوقفت زراعات الحبوب
وانتاج السكر ،وتراجعت زراعات الزيتون
والتفاح ،وتعاظم العجز التجاري اىل ان بلغ
 17مليار دوالر سنويا حتى وصل يف بعض
االحيان اىل  20مليارا ،فيام تراجعت الصادرات
من  5.5مليارات دوالر اىل  2.7وهي ال تتعدى
اليوم  1.5مليار دوالر .يكمن الحل يف الخروج
من كل االتفاقيات املكبلة للقطاعات االنتاجية
واعتامد حرية التبادل التجاري ،ووضع رسوم
جمركية كافية عىل معظم املستوردات .هذان
االجراءان يفتحان الباب امام االستثامر،
ويخلقان تاليا فرص عمل ويوقفان التهريب.
هذا جزء من الحلول املطلوبة لتخفيف
العجز ،وتطوير لبنان ورفعه مع الوقت من
دولة ريعية اىل دولة منتجة.

تضاف اىل فاتورة سعر القمح .هذه الغرامات
تدفع "كاش" وتصل يف بعض االحيان اىل نحو
 60الف دوالر نضطر اىل رشائها من السوق
املوازية لسعر الرصف املدعوم من املرصف
املركزي وتضاف تاليا عىل فاتورة االسترياد.
هذا هو الواقع ،يف انتظار وضوح الرؤية
مستقبال.
■ مثة توجه نحو زراعة القمح محليا عىل
قاعدة االكتفاء الذايت ،اىل اي حد ميكن ان
تنجح؟
□ محور اجتامعاتنا مع وزير الزراعة هو
كيفية ربط الزراعة بالصناعة .اما لجهة
االكتفاء الذايت من القمح تحديدا ،فهناك

صعوبة مطلقة يف تأمني ذلك .فلو متت
زراعة االرايض اللبنانية شربا شربا ،لن
يكفي املحصول اكرث من شهرين ،هذا اذا
كانت الكمية جيدة .من جهة النوعية،
فان االنتاج الوطني يستعمل لصناعة
املعكرونة وهو من افخر االنواع واالسعار.
بحسب خربيت وخربة املعنيني ،فان االرض
واملناخ يف لبنان ال يساعدان مطلقا عىل
اعطاء انتاج نوعية قمح صالحة لصناعة
الخبز العريب.
■ هل الكميات املخزنة تكفي حاليا
لالستهالك؟
□ غالبية املطاحن متلك اليوم مخازن خاصة
بها ،وهي تقوم بسحب القمح من الباخرة
اىل املطاحن مبارشة .الكمية الفائضة تخزن
يف اهراءات مرفأ بريوت التي تستوعب 120
الف طن.
■ ماذا عن الدعم بصورته املطلقة؟
□ اذا ارادت الدولة املحافظة عىل سعر
الخبز كام هو ،عليها استرياد القمح مبارشة
وبيعه بالسعر املدعوم ،علام ان هذه
الطريقة كانت معتمدة سابقا .الدولة
تدعم اليوم سعر الدوالر وليس سعر
القمح ،علام ان النتيجة ذاتها .لوال الدعم
املقدم حاليا الرتفع سعر القمح والطحني
اىل مستويات كبرية ما تسبب حتام بازمة
اجتامعية خانقة جدا.
■ اىل اي مدى ميكن ان تتحمل الدولة دعم
سعر القمح؟
□ مرصف لبنان اعلن ان عملية الدعم
ستستمر لغاية متوز .ال اعرف مستقبال ماذا
سيحصل.
■ ماذا عن التهريب؟
□ ال ميكن ان تعتمد املطاحن اسلوب
التهريب ،خصوصا وانها تبيع اما لالفران
او للتجار .فاذا لجأ التجار اىل التهريب فان
املطاحن ال تتحمل املسؤولية .الدولة عليها

رئيس نقابة الصناعات الغذائية وعضو تجمع املطاحن احمد حطيط.

فارق االسعار بني
لبنان وسوريا كبير ويشجع
املهربني

ان ترعى وتراقب وتحمي حدودها .عىل
الرغم من ذلك لعبت املطاحن دورا يف لجم
هذه العملية عرب عمليات البيع املبارش اىل
االفران .خالل الفرتة االخرية ومع انتشار
وباء كورونا وارتفاع سعر الدوالر ،لجأ بعض
القرى عرب البلديات واملخاتري اىل التزود
بالطحني وتخزين الكميات لديها متهيدا
لتوزيعها بواسطة حصص غذائية عىل سكان
تلك القرى .كانت عمليات تسليم الطحني
تتم بواسطة كشوفات موقعة من رؤساء
البلديات او املخاتري.
■ ما هي الكمية التي تعتقد انها ته َّرب اىل
سوريا؟

□ فارق االسعار بني لبنان وسوريا كبري ومن
مصلحة املهربني القيام بهذه العمليات.
القمح يف لبنان مدعوم ويصل سعره اىل 150
دوالرا للطن ،بينام يف سوريا سعر الطحني
الحر يصل اىل  350دوالرا .اذا ،االسباب
متوافرة خصوصا بعدما سمحت السلطات
السورية للتجار باالسترياد الحر للقمح
والطحني .لذلك ميكن ان تكون قد نشطت
عمليات التهريب.
■ ملاذا تحدد الدولة سعر الطحني والخبز
وليس اسعار بقية املواد كاالرز والسكر مثال؟
□ من صالحيات وزارة االقتصاد قانونا
تحديد سعر الطحني والخبز ،لذا هناك
وضع مقلق داخل االفران وخصوصا الكبرية
منها .علام ان هيكلية االفران قد تغريت
منذ مدة حيث كان هناك نحو 1000
فرن يف لبنان ،اما اليوم فال يتجاوز عددها
 250فرنا .انحرصت صناعة الخبز باالفران
الكبرية ،لذا فان انهيار اي فرن آيل كبري
سيؤثر حتام عىل مجمل القطاع .نجاح
االفران يف املحافظة عىل وضعها الحايل،
مرده اىل تنوع منتجاتها فقط.
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